
দা�ত�জীবন, অ�তা ও পিরণাম 

মাওলানা আব ুতােহর �মসবাহ 

 (১৪৩৩ িহ. শা‘বান মােস এক খাছ মজিলেস এক িবেশষ উপলে� আদীব �জেুরর এক� ���পূণ� 

আেলাচনা। মুসাি�লা �থেক তা প�� করা হল) 

*** 

িকছু িদন আেগ আমার এক ি�য় তািলেব ইলম �দখা করেত এেস বলেলা, �যূর, আগামী পর� আমার 

িববাহ। চমেক উেঠ তাকালাম। বড় ‘�ব-চারা’ মেন হেলা। কারণ আিমও একিদন বড় অ���ত অব�ায় 

�জেনিছলাম, আগামীকাল আমার িববাহ! িভতর �থেক হামদরিদ উথেল উঠেলা। ইে� হেলা তােক িকছু 

বিল, িযে�িগর এই নতুন রা�ায় চলার  জন� �েয়াজনীয় িকছু পােথয়, আ�াহর তাওফীেক তােক দান 

কির। আ�াহর তাওফীক ছাড়া আমরা �কই বা কী করেত পাির! 

�তা তােক িজ�াসা করলাম, িববােহর জন� কী ���িত িনেয়েছা? বড় �ভালাভালা নও �জায়ান! সরলভােব 

বলেলা, আমার িকছু করেত হয়িন, সব ���িত আববা -আ�াই িনেয়েছন। �কনা-কাটা �ায় হেয় �গেছ, 

�ধু িবেয়র শাড়ীটা বািক। 

অবাক হলাম না, তেব দঃুিখত হলাম, আমার এই ি�য় তািলেব ইলম এখন একজন িয�াদার আিলেম �ীন। 

দীঘ� কেয়ক বছর আমােদর �ছাহবেত িছেলা, তার কােছ িববােহর ���িত মােন হেলা িজিনসপ� এবং 

িবেয়র শাড়ী! তাহেল অন�েদর অব�া কী?! 

বড় মায়া লাগেলা; বললাম, �দেখা, মানুষ �য �কান কাজ করেত চায়, �থেম �স ঐ িবষেয় �েয়াজনীয় িশ�া 

�হণ কের। কাজ�র হাকীকত ও উে�শ� কী? কাজ� আ�াম �দয়ার স�ক প�া কী? �� �থেক �শষ 

পয�� কী কী সমস�া হেত পাের, �স�েলার সমাধান কী? এ�েলা �জেন �নয়। এজন� দ��র মত আমােদর 

িশ�া ব�ব�ায় িশ�ার আেয়াজন আেছ, এমনিক বা�ব �িশ�েণরও ব�ব�া আেছ। 

অথচ জীবেনর সবেচ’ কা�ন ও জ�ল অধ�ােয় মানুষ �েবশ কের, বরং বলেত পােরা ঝাঁপ �দয়, িকছু না 

িশেখ, না �জেন এবং না বুেঝ এেকবাের অ���ত অব�ায়। ফল কী হেত পাের?! কী হয়?! অন�েদর কথা 

থাক, �চােখর সামেন আমার ক’জন ছাে�র ঘর �ভে� �গেলা! একজেনর �তা এমনিক দ’ুজন স�ানসহ। 

িকংবা ঘর হয়ত �েক আেছ, িক� শাি� �নই। �াভািবক শাি� হয়ত বজায় আেছ, িক� িববাহ �য দিুনয়ার 

বুেক মানেবর জন� আ�াহর �দয়া এক জা�ািত �নয়ামত, সু�ন ও সাকীনাহ, �স খবর তারা পায়িন, �ধু 

অ�তার কারেণ, �ধু িশ�ার অভােব। 

www.almodina.com



আ�য�, মা-বাবা স�ানেক কত িবষেয় কত উপেদশ দান কেরন; উ�াদ কত িকছু িশ�া �দন, নছীহত 

কেরন, িক� জীবেনর সবেচ’ ক�ন ও জ�ল িবষয়� �কন �যন তারা সযে� এিড়েয় যান!  

তােক বললাম, যিদও তুিম এ উে�েশ� আেসািন তবু �তামােক িকছু কথা বলেত চাই, যা ইনশাআ�াহ আগামী 

জীবেন �তামার কােজ আসেব।  

খুব জযবা িছেলা, অেবেগর �তাড় িছেলা, ‘িদল �কা িনেচাড় ক�র’, বাংলায় যিদ বিল তাহেল বলেবা, �দয় 

িনংেড়, িক� িদল �কা িনেচাড়না-এর ভাব �দয় িনংড়ােনােত আসেব �কাে�েক! যাক, বলিছলাম, 

�দয়টােক িনংেড় িকছু কথা তােক বেলিছলাম। পের আফেসাস হেলা �য, কথা�েলা �তা সব হাওয়ায় উেড় 

�গেলা, যিদ বাণীব� কের রাখা �যেতা কত ভােলা হেতা! হয়ত আ�াহর ব� বা�ার উপকাের আসেতা। 

�শেষ বললাম, এককাজ কেরা, এ কথাগ�েলার �খালাছা কাগেজ িলেখ আমােক �দিখও। 

আগামী পর�র িবেয়র খবর িদেয় �ছেলটা �সই �য �গেলা, িতন বছের আর �দখা �নই! দা�ত� জীবেনর 

িবিভ� িদক িনেয় িবিভ� সময় দরেসও আিম অেনক কথা বেলিছ। ‘সবেচ’ �বশী বেলিছ আমার নূিরয়ার 

জীবেনর ি�য় ছা� (বত� মােনর হািতয়ার �যূর) মাওলানা আশরাফ হালীমীেক, আশা কির িতিন সা�� 

�দেবন, অেনকবার বেলেছন, আমার কথা�েলা তার জীবেন �ব-হদ উপকাের এেসেছ। আেরা অেনেক 

বেলেছ, িক� কথা�েলা �কউ ‘কলমব�’ কেরিন। 

�তা এখন এই উপল�েক �ক� কের �তামােদর মজিলেস ঐ কথা�েলা আবার বলেত ইে� করেছ। িক� 

আফেসাস, �সই আেবগ ও জযবা �তা এখন �নই যা ঐ ি�য় তািলেব ইলমেক বলার সময় িছেলা। আেবগভরা 

িদেলর কথা �তা রসভরা ই�ু, আর �ধু িচ�া �থেক বলা কথা হেলা রস িনংেড় �নয়া ই�ুর �ছাবা! তব ু

িকছু না িকছু ফায়দা �তা ইনশাআ�াহ হেব। 

আিম আমার ি�য় ছা��েক বেলিছলাম, এখন �তামার জীবেনর এই �য নতুন অধ�ায় �� হে� উদূ� েত 

এটােক বেল ইযিদওয়াজী িযে�গী, বাংলায় বেল দা�ত� জীবন, অথ�াৎ এটা জীবন ও িযে�িগর খুবই এবং 

খুবই ���পূণ� অংশ, �ধু ���পূণ� নয়, বরং অত�� জ�ল ও ঝঁুিকপূণ�। এটা �তামােক ঘাবেড় �দয়ার 

জন� বলিছ না; �েয়াজনীয় ���িত �হণ ও পােথয় সং�হ করার জন� বলিছ, যােত পূণ� আ�া ও সাহেসর 

সে� তুিম �তামার এই নতুন জীবন �� করেত পােরা। আ�াহ যিদ সাহায� কেরন তাহেল সবই সহজ। 

এটা �য �ধ ু �তামার ��ে� হে� তা নয়! আমার জীবেনও হেয়েছ, আমার মা-বাবার জীবেনও হেয়েছ! 

�তামার মা-বাবাও একিদন এ জীবন �� কেরিছেলন। যিদ সহজ ও অ�র� স�ক�  থােক তাহেল �তামার 

মােক, বাবােক িজ�াসা করেত পােরা, কীভােব তারা এ দীঘ� পথ পািড় িদেয় এেসেছন? জীবেনর ��েত 

তারা কী �ভেবিছেলন, কী �চেয়িছেলন, কী �পেয়েছন? 

কখন কী সমস�া হেয়েছ, �স�েলা কীভােব সমাধান কেরেছন। এই জীবেনর ��েত �তামার �িত তােদর 

কী উপেদশ? এধরেনর সহজ আ�িরক আেলাচনায় সংসার জীবেনর পথচলা অেনক সহজ হেয় যায়। অবশ� 

সব মা-বাবার সে� সব স�ােনর এমন সহজ স�ক�  থােক না, তেব থাকা উিচত। জীবেনর �য �কান 
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সমস�ার সমাধােনর জন� স�ান মা-বাবার কােছই আসেব, মা-বাবােকই িনরাপদ আ�য় মেন করেব, 

ব�ুবা�বেক নয়। ক�ন সমস�ার মুেখ একজন অপিরপ� ব�ু কীভােব স�ক পথ �দখােত পাের! িক� 

অিধকাংশ ��ে� এটাই ঘেট। স�ান মা-বাবােক ভয় কের, হয়ত �কান জ�লতায় পেড়েছ; তখন তােদর 

�থম �চ�া হয় �য, মা-বাবা �যন জানেত না পাের, কারণ তােদর কােন �গেল সব�নাশ!  �ছেল তার ব�ুর 

শরণাপ� হয়, �মেয় তার বা�বীর কােছ বেল, তারা তােদর মত কের পরামশ� �দয়। ফেল অব�া আেরা 

��তর হয়। 

অতীেত যাই িছেলা, এখন �তা অপিরহায� হেয় পেড়েছ, মা-বাবার জন� স�ােনর ব�ু হওয়া। িবপেদ সমস�ায় 

স�ানেক িতর�ার পের করা, আেগ তার পােশ দাঁড়ােনা। তাহেল স�ান আেরা বড় অন�ায় করা �থেক এবং 

আেরা ��তর অব�ায় পড়া �থেক �বেঁচ যায়। িক� এখন অব�া হেলা, স�ান মা-বাবােক ভয় কের, 

ব�ুেক িনরাপদ আ�য়�ল মেন কের। আমার �ছেলেক আিম এটা �বাঝােত �চেয়িছ এবং আশা কির, িকছুটা 

�বাঝােত �পেরিছ। অেনক সমস�া �থেক �স র�া �পেয়েছ, কারণ সবার আেগ �স আমার কােছ এেসেছ, 

আর আিম বেলিছ, ভয় �নই, আিম �তামার পােশ আিছ। আেগ তােক সাহায� কেরিছ, তারপর �েয়াজেন 

দরেদর সে� িতর�ার কেরিছ, বা িশ�া িদেয়িছ। ব�ুর কােছ আেগ পাওয়া যায় সাহায�, মা-বাবার কাছ 

�থেক আেগ আেস িতর�ার। তাই স�ান সমস�ায় পেড় মা-বাবার কােছ আেস না, ব�ুর কােছ আেস। 

এভােব িনেজর কারেণই সবেচ’ কােছর হেয়ও মা-বাবা হেয় যায় দেূরর, আর দেূরর হেয়ও ব�ু হেয় যায় 

কােছর। স�ােনর সমস�া ব�ু জােন সবার আেগ। মা-বাবা জােন সবার পের, পািন যখন মাথার উপর 

িদেয় চেল যায় তখন। 

�তা আিম আশা করিছ, জীবেনর অন�সকল ��ে� �যমন �তমিন, আ�াহ না ক�ন দা�ত�জীবেন যিদ 

�কান রকম সমস�ার স�ুখীন হয় তাহেল স�ান সবার আেগ আমার কােছ আসেব, তার মােয়র কােছ 

আসেব, আমােদর উপেদশ, পরামশ� �নেব।  

আলহামদ ুিল�াহ, �সই রকেমর সহজ অ�র� স�ক� ই স�ােনর সে� আমার, আমােদর। 

আমার ি�য় ছা��েক বললাম, কথা অন� িদেক চেল �গেছ, �তা এই �সে� �তামােক এক� আগাম নছীহত 

কির; আজ �তামরা �ামী-�ী, দ’ুিদন পেরই হেয় যােব, মা এবং বাবা। �সটা �তা জীবেনর আেরা ক�ন, 

আেরা জ�ল অধ�ায়। আিম �ায় বেল থািক, �াকৃিতক িনয়েম মা-বাবা হেয় যাওয়া খুব সহজ। িক� আদশ� 

মা-বাবা হওয়ার জন� �েয়াজন দীঘ� িশ�া ও দী�া। �তা �তামরা দ’ুজন জীবেনর �� �থেকই িশ�া �হণ 

করেত �� কেরা �য, এক� �মেয় কীভােব একজন আদশ� মা হেত পাের এবং এক� �ছেল কীভােব একজন 

আদশ� বাবা হেত পাের! আেগ বেলিছলাম এক� নছীহত, এখন বলিছ দু’� নছীহত।  

স�ােনর সামেন কখেনা তার মােক অস�ান কেরা না। �তামােক মেন রাখেত হেব, �স �তামার �ী, িক� 

�তামার স�ােনর মা, �তামার �চেয়ও অিধক ��ার পা�ী। স�ান �যন কখেনা, কখেনাই মা-বাবােক 

ঝগড়া-িববাদ করেত না �দেখ। এ নছীহত আিম �তামােক করিছ, আ�াহর �শাকর িনেজ আমল কের। 

আমার বড় স�ােনর বয়স ি�শ বছর, এর মেধ� কখেনা �স আমােদর িববাদ করেত এমনিক তক�  করেতও 
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�দেখিন। ি�তীয়ত  �তামরা উভেয় স�ােনর ব�ু হওয়ার �চ�া কেরা, এমন ব�ু যােক িনেজর মেনর কথা, 

সব কথা িনঃসে�ােচ জানােত পাের। 

আেগর কথায় িফের আিস; আগামীপর� �তামার িববাহ। তার মােন, আজ তুিম িনছক এক� যুবক �ছেল, 

অথচ আগামী পর� হেয় যাে�া, একজন দািয়�বান �ামী। কত িবরাট পাথ�ক� �তামার আজেকর এবং 

আগামী পর�র জীবেনর মেধ�। িবষয়� �তামােক বুঝেত হেব। �কন তুিম িববাহ করেছা? িববােহর 

উে�শ� কী? �দেখা, আমােদর �দেশ পািরবািরক পয�ােয় একটা িন�নীয় মানিসকতা হেলা, সংসােরর 

�েয়াজেন, আেরা �খালােমলা যিদ বিল, কােজর মানুেষর �েয়াজেন �ছেলেক িবেয় করােনা। সবাই �য এমন 

কের তা নয়, তেব এটা �বলভােব িছেলা, এখেনা িকছু আেছ। আিম িনেজ সা�ী, আমার একজন মুহতারাম 

তাঁর �মেয়েক িবেয় িদেলন, িবেয় হওয়ামা� �ছেলর বাবা �মূিত�  ধারণ কের বলেত লাগেলন, আর �দরী 

করা যােব না, তাড়াতািড় �মেয় িবদায় কেরন। �মেয়র মা ও বাবা �তা হতবাক! 

�মেয় িবদায় হেলা। শ�রবাড়ীেত রাত �পাহােলা, আর পু�বধুর সামেন কাপেড়র ��প িনে�প কের শা�ড়ী 

আেদশ করেলন, কাপেড় সাবান লাগাও, �দিখ, মােয়র বাড়ী �থেক �কমন কাজ িশেখ এেসেছা! 

আমার এক ছাে�র কথা, িবেয়র �েয়াজন। �কন? কারণ মা-বাবার �খদমত করার �কউ �নই।  

এটা িক� িববােহর উে�শ� বা মাকছাদ হেত পাের না। মা-বাবার �খদমত মূলত �তামার দািয়�। এখন 

�স যিদ �তঃ�ূত� ভােব �তামার সােথ এেত শরীক হয়, তেব �সটা �তামােদর উভেয়র জন� �সৗভােগ�র 

কারণ হেত পাের। �দেখা, আ�াহ চােহ �তা অিচেরই আমােদরও ঘের পু�বধু আসেব। আমরা আমােদর না 

�দখা �সই �ছা� �মেয়�র �তী�ায় আিছ। িক� আিম আমার পু�েক অবশ�ই বলেবা, িববােহর উে�শ� 

মা-বাবার �খদমত করা হেত পাের  না। 

আিম দ’ুআ কির, �তামার মা-বাবা �তামার �যমন, �তমিন �তামার �ীরও �যন �মেহরবান মা-বাবা হেত 

পােরন। আমার দইু �মেয়র শ�র, দু’জনই এখন জা�াতবাসী (ইনশাআ�াহ)। আ�াহর কােছ আমার সা�� 

এই �য, সিত� সিত� তারা আমার �মেয়দ’ু�র ‘বাবা’ িছেলন। আমার �ছাট �মেয়র শ�র বড় আিলম 

িছেলন, তাঁেক আমার এক� বই হািদয়া িদেয়িছলাম এভােব, ‘সাফফানার আববুর প� হেত সাফফানার 

আববােক’। িতিন খুশী হেয় অেনক দ’ুআ কেরিছেলন, আর বেলিছেলন, ‘আপিন �তা এই �ছা� এক� বােক� 

স�েক� র মহামূল�বান এক দশ�ন তুেল ধেরেছন! 

আমার বড় �মেয়র অব�া হেলা, মােয়র বাড়ী �থেক যাওয়ার সময় �স কাঁেদ না, কাঁেদ ‘আ�ার’ বাড়ী 

�থেক আসার সময়।  

দআু’ কির, আমার �দেশর �িত� �মেয় �যন মা-বাবার ঘর �থেক এমন মা-বাবার ঘের �েবশ করেত 

পাের। আর তুিম দ’ুআ কেরা, আমরা দু’জন �যন আমােদর অনাগত �মেয়�র জন� �তমন মা-বাবাই হেত 

পাির।  
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�তা বলিছলাম িববােহর উে�েশ�র কথা। �বধ উপােয় �ীপিরচেয় কাউেক �ভাগ করা, এটাও িববােহর 

উে�শ� বা মাকছাদ হেত পাের না।  

�ামী-�ী পর�রেক বলা হয় শরীেক হায়াত, জীবনস�ী এবং জীবনসি�নী। ব��ত এই শ��র মেধ�ই 

দা�ত� জীবেনর সুমহান  উে�শ�� িনিহত রেয়েছ। আর যিদ �কারআেনর ভাষায় বিল তাহেল িববােহর 

উে�শ� হল, 

 هلن لباس وانتم لكم لباس هن

তুিম �তা �কারআন �বােঝা। �ভেব �দেখা, দা�ত�-স�েক� র কী গভীর তাৎপয� এখােন িনিহত!   

�পয়ারা হাবীব ছা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, িববাহ হে� আমার সু�ত। আর বেলেছন, �য 

আমার সু�েতর �িত িবমুখ হেব �স আমার উ�তভু� নয়। 

িববাহ নবীর সু�ত! সুতরাং সহেজই �বাঝা যায়, িবরাট ও মহান �কান মাকছাদ রেয়েছ এর িপছেন। 

িববােহর আসল মাকছাদ বা উে�শ�  হেলা �ামী ও �ী- এই পিরচেয় এক� নতুন পিরবার গঠন করা এবং 

মা ও বাবা- এই পিরচেয় স�ান লাভ করা। তারপর উ�ম লালন-পালন এবং আদশ� িশ�া-দী�া ও 

তারিবয়ােতর মাধ�েম �নক স�ান�েপ গেড় তুেল দিুনয়া �থেক িবদায় �হণ করা, যােত নে� ইনসািন বা 

মানববংশ �কয়ামত পয�� আ�াহর পছ�মত আেগ বাড়েত থােক।   

এটাই হেলা িববােহর আসল উে�শ�; অন� যা িকছু আেছ তা সব পা��-উে�শ�। �তা এখনই তুিম িনয়ত �ক 

কের নাও �য, �কন কী উে�েশ� িববাহ করেব। উে�শ� যিদ �ক হেয় যায় তাহেল �দখেত পােব, আ�াহ 

চােহ �তা এখনই �তামার িভতের কত সু�র পিরবত� ন আসেছ! কী আ�য� এক পিরপূণ�তা িনেজর মেধ� 

অনুভূত হে�! আগামী জীবেনর সকল দায়দািয়� পালন করার জন� গায়ব �থেক তুিম আি�ক শি� লাভ 

করেছা। আ�াহ তাওফীক দান কেরন। 

এবার আেসা জীবেনর  

বা�বতার কথা বিল, এতিদন �তামার জীবেন িছেলন �ধু �তামার মা, িযিন �তামােক গেভ�  ধারণ কেরেছন, 

�সবেবদনা �ভাগ কেরেছন। িনেজেক িতেল িতেল �য় কের �তামােক �িতপালন কেরেছন। এতিদন 

�তামার উপর িছেলা তাঁর অখ� অিধকার। হঠাৎ িতিন �দখেছন, তাঁর আদেরর ধন, তাঁর অ◌া◌ঁচেলর 

র� পুে�র জীবেন �ীপিরচেয় অন� এক নারীর �েবশ (অনু�েবশ?) ঘেটেছ! এভােব পুে�র উপর তার অখ� 

অিধকার খি�ত হেত চেলেছ। �য পু� িছেলা এতিদন তাঁর একক অবল�ন, এখন �স হেত চেলেছ অন� এক 

নারীর অবল�ন। এ বা�বতা না িতিন অ�ীকার করেত পারেছন, না �মেন িনেত পারেছন। সংসাের 

�েত�ক মােয়র জীবেন এ ক�ন সময়� আেস। এমন এক অ���ালা �� হয় যা �ধু িতিন িনেজই �ভাগ 

কেরন, কাউেক �বাঝােত পােরন না, এমনিক এতিদেনর আদেরর ধন পু�েকও না। ফেল সামান� সামান� 
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কারেণ, এমনিক অকারেণও িতিন খুব সংেবদনশীল হেয় পেড়ন; তাঁর অনুভূিত আহত হয়। এমন সময় 

�ছেল (এবং তার �ী অ�তা, অনিভ�তা ও অিপরপ�তার কারেণ) যিদ অস�ত িকছু বেল বা কের বেস 

তাহেল �তা মােয়র মেন কে�র �শষ থােক না। �সবেবদনা �থেক �� কের �িতপালেনর সব ক� একসে� 

মেন পেড় যায়।  

আ�ার কােছ �েনিছ, �ােমর এক মা তার পু�বধুেক বেলিছেলন, ‘ততা ফািন আিম খাইিছলাম, না তুই 

খাইিছিল?’ 

তখনকার যুেগ �সবপরবত� �বশ িকছু িদন মা ও িশ�র �া��গত কল�াণ িচ�া কের মােক গরম পািন 

�খেত �দয়া হেতা, ঠা�া পািন �দয়া হেতা না। 

�তা কথাটা িক� িনম�ম। আমার জন� ‘তাতােনা পািন’ আমার মা �খেয়েছন, আমার সব আবজ� না আমার 

মা পির�ার কেরেছন। িনেজর জীবন িতেল িতেল �য় কের িতিন আমােক বড় কেরেছন, উপযু� 

কেরেছন। �সই সব কে�র সুফল হঠাৎ কের অন� এক� �মেয় এেস অিধকার কের বেসেছ। তখন সব 

হারােনার একটা �বদনা তােক �ের �ের খায়। �তা �তামার মােয়র অ�েরও এরকম অনুভূিত হওয়া 

�াভািবক। মােয়র মেনর এই কে�র উপশম, এই �বদনার সা�না �তামােকই িচ�া করেত হেব। 

মােয়র পর ি�তীয় পয�ােয় আেস বাবার কথা, তারপর ভাই-�বানেদর কথা। (এস�েক� ও ছা��েক 

িবশদভােব বেলিছলাম।) 

তৃতীয়ত �তামার �ী। যিদও তৃতীয় বলিছ, িক� বা�েব এটাই হেলা সবেচ’ ���পূণ� এবং সবেচ’ নাযুক। 

তেব এটা থাকেব �তামার িদেল, �তামার অ�ের। মা-বাবার সামেন মুেখর কথায় বা আচরেণ এটা �কাশ 

করা ��ার পিরচায়ক হেব না। 

�কন বলিছ �ীর িবষয়� সবেচ’ নাযুক? তার আেগ আমার এক� �ে�র উ�র দাও; �কান িববােহ �কান 

�ছেলেক কাঁদেত �দেখেছা?! �কান �ছেলর মা-বাবােক িবষ� �দেখেছা?! �দেখািন; (হয়েতা ব�িত�ম এক 

দইু� ঘটনা থাকেত পাের। িক� সাধারণ অব�া এ�ই, এেদর �কউ কাঁেদ না।) �কন? কারণ িববােহর 

মাধ�েম �ছেল িকছু হারায় না, �ছেলর মা-বাবা িকছু হারায় না, বরং অজ� ন কের। তাই তােদর মুেখ থােক 

অজ� েনর হািস এবং �াি�র তৃি�। 

িববােহর আসের কাঁেদ �ধ ু�মেয়, আর �মেয়র মা-বাবা। �কন কাঁেদ এক� �মেয়? কারণ তােক সবিকছু 

হারােত হয়, সবিকছু ত�াগ করেত হয়। মা-বাবােক �ছেড় আসেত হয়, �শশেবর সব �ৃিত তােক মুেছ 

�ফলেত হয়। এক� �ছা� �মেয়র জীবেন এ� অেনক বড় আঘাত। এ �যন এক� �ছা� গােছর চারােক 

িশকড়�� উপেড় �ফেল ব� দেূর িভ� পিরেবেশ নতুন মা�েত এেন �রাপণ করা। বািক জীবন তােক এই 

মা� �থেকই রস আহরণ কের �বেঁচ থাকেত হেব। 
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িহি�েত বেল, ‘আওর◌্যত কী �ডালী যাহা উত�রতী হ�য়, উসকী আথ� ওহ� �স উঠিত হ�য়।’ অথ�াৎ 

�মেয়েদর পালিক �যখােন িগেয় নােম, �সখান �থেকই তার জানাযা ওেঠ। 

কত বড় িনম�ম সত�! �তা �তামার �ী�েপ �তামার ঘের আসা এই �ছা� �মেয়�র যখিম িদেল 

তাসাি�র  মরহম �তামােকই রাখেত হেব। একমা� �থেক উপেড় এেন আেরক মা�েত �রাপণ করা এক� 

চারাগাছ �থেক দু’িদন পেরই ফল দাবী করা কতটা িন�ুরতা! ফল �পেত হেল �তামােক �ধয� ধরেত হেব। 

চারা গাছ�র পিরচয�া করেত হেব, সকাল-স��া তার �গাড়ায় পািন িদেত হেব। ধীের ধীের িশকড় যখন 

মা�েত বসেব এবং মা� �থেক রস সং�হ করার উপযু� হেব, তখন �তামােক ফল চাইেত হেব না; সজীব 

বৃ� িনেজ �থেকই ফল িদেত �� করেব। 

কত আফেসােসর িবষয়, দা�ত� জীবেনর ��েত যত আেদশ-উপেদশ সব ঐ �ছা� �মেয়�েক উে�শ� 

কের বিষ�ত হয়। �থম িদেনই তােক �নেত হয়, এখন �থেক তােক �ামীর মন জয় করেত হেব, শ�র-

শা�িড় স�ি� অজ� ন করেত হেব, শ�র বাড়ীর সবার মন যুিগেয় চলেত হেব। তার িনেজর �যন �কান 

‘মন’ �নই। সুতরাং �সটা জয় করারও কােরা গরজ �নই। 

�তা মােয়র মন �তামােকই র�া করেত হেব, আবার �ীর মেনার�নও �তামােকই করেত হেব। সবিদক 

�তামােকই শামাল িদেয় চলেত হেব। কত ক�ন দািয়�! অথচ না িশ�া�েন, না গৃহ�া�েণ, �কাথাও এ 

স�েক�  িশ�ার নূন�তম �কান ব�ব�া �নই। স�ূণ� অ���ত অব�ায় দ’ু� অপিরপ� ত�ণ-ত�ণীেক 

�যন সংসার সমুে� ভািসেয় �দয়া! �মেয়�ও জােন না, আজ �থেক �স আর �ছা� �মেয়� �নই। �স এখন �ী 

হেয় এক� অপিরিচত মানুেষর জীবেন �েবশ করেছ, যার মা আেছ, বাবা আেছ, ভাইেবান আেছ এবং 

তােদর �িত তার �ামীর অেনক দায়-দািয়� আেছ। সহানুভূিতর সে� �কামলাতার সে� এই দািয়�েবাধ 

�কউ তার মেধ� জা�ত কের �দয়িন। এ �দাষ কার! 

�তা আমার ি�য় ছা��েক বেলিছলাম, কথা �ারা আচরণ �ারা �তামার মােক তুিম �বাঝােব, মা, আিম 

আপনারই িছলাম, আিছ এবং থাকেবা। �ী হেলা আমার জীবেনর নতুন �েয়াজন; আপিন আমার �াণ, 

আপনার সে� আমার নািড়র টান। 

অন�িদেক �ীেক �বাঝােত হেব, এই সংসার সমুে� তুিম একা নও; আিম �তামার পােশ আিছ। নতুন জীবেন 

চলার পেথ আমারও অেনক ক� হেব, �তামারও অেনক ক� হেব। তেব সা�না এই �য, তুিমও একা নও, 

আিমও একা নই। আমার পােশ তুিম আেছা, �তামার পােশ আিম আিছ। আমার কে�র সা�না তুিম, 

�তামার কে�র সা�না আিম। আমরা পর�েরর ক� হয়ত দরূ করেত পারেবা না, তেব অনুভব করেত 

পারেবা এবং হয়ত িকছুটা লাঘব করেত পারেবা।  

আ�াহর কসম, এমন �কান নাির�দয় �নই যা এমন �কামল সা�নায় িবগিলত হেব না। 

�তামার �ীেক তুিম এভােব বলেব, আমােদর জীবন �তা আলাদা িছেলা। আমরা �তা এেক অপরেক 

িচনতামও না। আ�াহ আমােদর �কন এক� কেরেছন জােনা?! একা একা জা�ােত যাওয়া ক�ন। আ�াহ 
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আমােদর এক� কেরেছন একসে� জা�ােতর পেথ চলার জন�। আিম যিদ িপিছেয় পিড়, তুিম আমােক �টেন 

িনেয় যােব; তুিম যিদ িপিছেয় পেড়া, আিম �তামােক �টেন িনেয় যােবা। তুিম সতক�  থাকেব, আমার �ারা 

�যন কােরা হক ন� না হয়; আিমও সতক�  থাকেবা, �তামার �ারা �যন কােরা �িত যুলুম না হয়। 

ি�য় ছা��েক আিম আেরা বললাম, �ীেক �বাঝােনার জন� তার স�ানেক সামেন আনেত হেব। অথ�াৎ তুিম 

তােক বলেব, �দেখা, জীবন কত গিতশীল! সবিকছু কত �ত �শষ হেয় যাে�! দ’ুিদন আেগ আমরা �ধু 

যুবক-যুবতী িছলাম, আজ হেয় �গিছ �ামী-�ী। দ’ুিদন পেরই হেয় যােবা মা-বাবা। আিম বাবা, তুিম মা! 

আ�াহর কােছ একজন মােয়র ময�াদা কত! �তামার কদেমর নীেচ হেব �তামার স�ােনর জা�াত! �যমন 

আমার মােয়র কদেমর নীেচ আমার জা�াত। �তা �তামার স�ান �কমন হেল তুিম খুশী হেব? আমােকও 

আমার মােয়র ঐরকম স�ান হেত তুিম সাহায� কেরা। আিম যিদ ভুল কির, মােয়র �কান হক ন� কির, 

মােয়র সামেন ‘উফ’ কির, তুিম আমােক সাবধান কেরা, আমােক সংেশাধন কেরা। তাহেল ইনশাআ�াহ 

�তামার স�ানও তুিম �যমন চাও �তমন হেব। 

�েয়াজন হেল �ীেক মা-বাবার সামেন িতর�ার করেব, তেব ঘের এেস একটু আদর, একটু �সাহাগ কের 

�বাঝােত হেব, �কন তুিম এটা কেরেছা?! �বাঝােনার এই তরয�েলা িশখেত হেব, আর এটা দু’একিদেনর 

িবষয় নয়, সারা জীবেনর িবষয়। িক� আমরা ক’জন এভােব ভারসাম�পূণ� জীবন যাপন কির?! হয় 

মাতৃভি�েত �ীর �িত অিবচার কির, না হয়, �ীর ভােলাবাসায় অ� হেয় মা-বাবার িদেল আঘাত �দই, 

আর দিুনয়া-আেখরাত বরবাদ হয়। আমার একটা কথা মেন �রেখা, মােয়র প� িনেয় �ীর �িত অিবচার 

করা মূলত মােয়র �িত যুলুম, ত�প �ীর প� িনেয় মােয়র হক ন� করা আসেল �ীর �িত যুলুম। আমার 

একথার উৎস হেলা,  

 مظلوما أو ظاملا أخاك أنصر

অবশ� সবিকছু হেত হেব িহকমত ও ��ার সে�। 

এক� ঘটনা �তামােক বিল, �তামার মত আিলেম �ীন নয়, সাধারণ িশ�ায় িশি�ত একজন মানুষ আমােক 

বেলেছন, একবার তার মা তােক বলেলন, �তার বউ আজ �তার এত আপন হেয় �গেলা কীভােব!  

আিম বললাম, �দেখা মা, �তামােক আিম মা বিল; এই ‘মা’ ডাকটু� পাওয়ার জন� �তামােক কত ক� 

করেত হেয়েছ! অথচ ‘পেরর বাড়ীর �মেয়�’র মুখ �থেক তুিম িবনা কে� ‘মা’ ডাক �নেত পাও! �তামােক 

�য মা বেল ডােক �স আমার আপন হেব না �কন মা? 

আেরকটা ঘটনা, এক মা তার �মেয়র শা�ড়ী স�েক�  বলেলন, মানুষ না, �মেয়টােক আনেত পাঠালাম, 

দ’ু�টা িপেঠ বািনেয় খাওয়ােবা, িদেলা না, �ফরত পা�েয় িদেলা!  

দ’ুিদন আেগ িতিনও একই কাজ কেরিছেলন, �ছেলর বউেক িনেত এেসিছেলা মােয়র বাড়ী �থেক। িতিন 

বলেলন, দ’ুিদন পের আমার �মেয়রা আসেব এখন তুিম �গেল কীভােব চলেব! 
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ভ�মিহলােক বললাম, আপনার কাজটা িক �ক হেয়িছেলা? আপনােক ক� �দয়া আমার উে�শ� নয়, সতক�  

করা উে�শ�। আ�াহর কােছ যিদ আটকা পেড়ন তখন �তা আপিনই বলেবন, তুিম �তা হাদীছ-�কারআন 

পেড়েছা, আমােক সতক�  কেরািন �কন?  

�মাটকথা, �মেয়েদরেক তারিবয়াত করেত হেব যােত তারা আদশ� �ী, আদশ� মা এবং আদশ� শা�ড়ী�েপ 

আদশ� জীবন যাপন করেত পাের। পু�ষ হে� কাওয়াম ও পিরচালক। সুতরাং তারিবয়াত ও পিরচালনা 

করা পু�েষরই দািয়�। �ী, মা ও শা�ড়ী, জীবেনর এই িতন� ���পূণ� ও ক�ন ধােপর জন� ঘের ঘের 

আমরা যিদ আমােদর �মেয়েদর গেড় তুলেত পাির, আেদশ �ারা, উপেদশ, সেব�াপির িনেজেদর আচরণ �ারা 

তাহেলই সংসার হেত পাের সুেখর, শাি�র। 

ি�য় ছা��েক আেরক� কথা বললাম, �তামার �ীর �কান আচরণ �তামার অপছ� হেত পাের। �সে�ে� 

�থেম �তামােক ভাবেত হেব, �তামার সব আচরণ িক সু�র, �তামার �ীর পছে�র? তাছাড়া �তামার �ীর 

ভােলা িদক িক িকছু �নই। �সই ভােলা িদক�েলার জন� �শাকর কেরা, আর যা �তামার কােছ ম� লােগ 

তার উপর ছবর কেরা। আর যিদ সংেশাধন করেত চাও তাহেল ভােলা িদক�েলার �শংসা কেরা, তারপর 

�কামল ভাষায় বেলা, �তামার এই িবষয়টা যিদ না থাকেতা তাহেল তুিম আেরা অেনক ভােলা হেত। তেব 

আ�াহর �পয়ারা হাবীব ছা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �সই ��াপূণ� উপেদশ মেন রাখেত হেব, একটু 

বাঁকা থাকেবই, এই ব�তা, সািহেত�র ভাষায় যােক বেল নায, আ�ায, মান, অিভমান, লাস�তা, এই 

ব�তা নারীর �সৗ�য�, নারীর শি�। এটােক �সভােবই �হণ কের তার সে� জীবন যাপন করেত হেব, পূণ� 

�সাজা করেত চাইেল �ভে� যােব, আর �সৗ�য� ন� হেয় যােব। 

সিত� সিত� যিদ �তামার �ীর ��তর �কান �� থােক তেব �সটা সংেশাধেনর দািয়� ও কত� ব� অবশ�ই 

�তামার। তেব �সে�ে�ও সংেশাধেনর জন� অত�� �ধেয�র সে� িদেনর পর িদন �চ�া কের �যেত হেব। 

ধমক িদেয়, �জার খা�েয় সংেশাধন করা যায় না, ঘের অশাি� আনা যায়, ঘর ভা�া যায়, আর স�ানেদর 

জীবেন িবপয�য় আনা যায়। 

ইসলামপুের আমার আববার �দাকােনর অপর িদেক এক ভ�েলােকর �দাকান িছেলা। অব�া িছেলা এই �য, 

�দাকােন বেসই মদ �খেতা। আববা তােক দাওয়াত িদেলন, আর �স খুব দবু��বহার করেলা, িক� আববা 

�ধেয�র সে� দাওয়াত চািলেয় �গেলন। দু’বছর পর িতিন মসিজদমুখী হেলন এবং এমন মুবাি�গ হেলন �য, 

বউেক তালাক  �দেবন। কারণ �স �ীেনর উপর আসেছ না। 

আববা তােক এভােব বুঝােলন, ‘আমার সে� আপনার আচরণ িক মেন আেছ? আিম যিদ �ধয�হারা হেয় 

আপনােক ত�াগ করতাম! এই পুেরা কথাটা �যেহেন �রেখ �ীেক তািলম করেত থােকন। ছবর কেরন, ছবর 

করেল আমার �িত আপনার যুলুম আ�াহ মাফ করেবন। আ�াহ যিদ �� কেরন আমার বা�া �তামােক 

আমার ঘেরর িদেক �ডেকেছ, তুিম তার �িত যুলুম কেরেছা �কন? তখন আপিন বলেত পারেবন, �হ আ�াহ, 

আিমও আপনার বা�ীর িপছেন ছবেরর সে� �মহনত কেরিছ।’ 
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�সই �লােকর �ী িক� পরবত� সমেয় পরদানশীন হেয়িছেলা। অথচ �জােশর �তােড় �লাকটা �তা ঘরই 

�ভে� �ফলিছেলা। 

আসেল �দাষ আমােদর। আমরা তারিবয়াত করার তরীকা িশিখিন। �বাঝােনার তরয আয়� কিরিন। 

ি�য় ছা��েক আেরা অেনক কথা বেলিছলাম, �ায় দ’ুঘ�া সময় তার জন� ব�য় কেরিছলাম। সবকথা 

এখন মেনও �নই। 

তেব একটা কথা তােক বলা হয়িন, এখন �তামােদর মজিলেস বিল, �ীর সে� আচরণ �কমন হেব, এ স�েক�  

একজনেক যা বলেত �েনিছলাম, তা িছল খুবই মম�াি�ক। িতিন বেলিছেলন, ‘�মেয়েলাক �যন �তামার 

মাথায় চেড় না বেস, তাই �থম িদন �থেকই তােক শাসেনর মেধ� রাখবা। পূণ� ইতা‘আত ও আনুগত� 

আদায় কের িনবা, �গারবা �শতান দর শেব আওয়াল।’ 

এ �বাদ এমনই িব�িব�ত �য, আমােদর িনরীহ বাংলাভাষায়ও বেল, ‘বাসর রােতই �বড়াল মারেত হেব’। 

িক� জীবেনর সব�ে�ে�র মত এে�ে�ও আমােদর অনুসরণীয় হেলা সু�ােত রাসুল, আর িতিন ইরশাদ 

কেরেছন,  

 هليأل خريكم وأنا ألهله خريكم خريكم

�তা জীবেনর �� �থেক �শষ পয�� শরীয়েতর সীমােরখায় �থেক �ীর সে� এমন আচরণই আমােক করেত 

হেব, যােত �স মেন কের, আিম সেব�া�ম �ামী, আমার মেতা উ�ম �ামী হয় না, হেত পাের না। 

�ীগেণর সে� নবী ছা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আচরণ কী িছেলা তা জানেত হেব এবং অনুসরণ 

করেত হেব। �ামীর �খদমত করার মাধ�েম �ী অেনক আজর ও ছাওয়ােবর অিধকািরণী হেত পাের, এটা 

আলাদা কথা। তেব আমােক মেন রাখেত হেব �য, এটা �ীর মহ�, �ামীর অিধকার নয়। তারা যিদ কখেনা 

মােয়র বাড়ী �যেত চায়, আমরা �� কির, ‘আমার খাওয়া-দাওয়ার কী হেব?’ অথচ এটা তার িবেবচনার 

িবষয় হেত পাের, আমার �� করার িবষয় নয়। 

আেরক� ���পূণ� িবষেয় সামান� কথা বেলই মজিলস �শষ করিছ। সহবাস দা�ত� জীবেনর এক� 

অপিরহায� সত�। এ িবষেয় আেলাচনােক হায়া-শরেমর �খলাফ মেন করা হয়। ফেল িবষয়� অ�তার 

মেধ� �থেক যায়। একারেণ এমনিক অেনক সময় দা�ত� জীবন িবষা� হেয় পেড়। 

�ী �তামার সারা জীবেনর স�দ এবং �সরা স�দ। 

 মােন স�দ, ঐ�য�। িবষয়� বুঝেত না �পের আধুিনক    متاع  মােন স�ি� নয়, �ভােগর ব�� নয়      متاع

বুি�জীবীরা হাদীেছর সমােলাচনা কেরন। আমরা হাদীছ�র তরজমা ও ব�াখ�া এমন খি�তভােব কির 

�য, তারাও সুেযাগ �পেয় যায়। 
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�তা �ী �তামার স�ি� নয়, �ী হেলা �তামার জীবেনর সেব�া�ম স�দ, যা যথােযাগ� ময�াদার 

সে�  �তামােক রাখেত হেব এবং ব�বহার করেত হেব। 

�থেমই বব�র ও পাশিবক�েপ িনেজেক �ীর সামেন তুেল ধরা িবরাট মুখ�তা ছাড়া আর িকছু নয়। �ী �ামীর 

�ভােগর পা�ী নয়, বরং �ামী-�ী হেলা পর�রেক উপেভাগ করার জন�। যত িদন লােগ, দীঘ� সাধনা কের 

�থেম �দয় জয় কেরা, মেনর দয়ুার �খােলা, অ�েরর গভীের �েবশ কেরা। 

িযে�গীর এই ক�ন মারহালা স�েক�  কত িকছু �য বলার আেছ, কত িকছু �য �শখার আেছ! �দিখ, যিদ 

আবার কখেনা সুেযাগ হয়। 

 

 

[দা�ত�জীবন সুখময় হওয়ার জন� �ধু পু�েষর �েচ�া ও সেচতনতাই যেথ� নয়, নারীরও সিদ�া ও 

সেচতনতা অিত �েয়াজন।  

এ িবষেয় তারও আেছ অেনক দািয়�। িক� নারীর তালীম-তরিবয়েতর ভারও �তা পু�েষরই উপর। 

িবেয়র আেগ িপতামাতা তার তরিবয়ত করেবন, িবেয়র পর �ামী। দা�ত�জীবেন নারীর দািয়� কী কী, 

�সই সকল দািয়� স�েক�  তােক সেচতন করার প�িত কী এবং তার তালীম-তরিবয়ত কীভােব করেত 

হেব-এ� আলাদা এক� িবষয়। 

আ�াহ ক�ন, �কােনা মজিলেস আমরা �যন �জেুরর কাছ �থেক এ িবষেয়ও িব�ািরত িদক-িনেদ�শনা লাভ 

কির।-ত�াবধায়ক]  
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